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0. Introdución

A presenza do castelán en Galicia percíbese nas falas galegas de modos diversos en

tódolos niveis de análise lingüística. Con todo, non se observa o mesmo grao de influencia

nas falas de tódalas áreas xeográficas, nin nas falas de tódolos grupos sociais nin en tódalas

compoñentes da linguaxe: e.g., canto máis elevada sexa a clase social do falante e canto

máis próximo o seu modo de vida ó modo de vida urbano, maior influencia do castelán se

detecta na súa fala, sobre todo na súa compoñente fónica. Pola súa parte, a aparición do

galego estándar e a súa difusión a través dos medios de comunicación e da escola

comezou, a partir dos anos oitenta, a afectar a fala dos galegos dun xeito semellante a

como antes o fixera o castelán. Esta interacción entre castelán, galego estándar e galego

popular está a producir diferentes variedades lingüísticas que veñen atraendo o interese dos

lingüistas galegos nos últimos tempos (a miña proposta, Dubert 2002).

Nesta comunicación quero mostrar cómo estes dous feitos afectan á distribución de

dous trazos das falas populares de Santiago de Compostela: a gheada e os castelanismos

con /x/. Para acometer tal fin, en § 1 comentarei os datos que emprego; en § 2, falarei das

ferramentas de análise; en § 3, tratarei a gheada e os castelanismos con /x/; en § 4

analizarei o comportamento destes dous trazos no galego de Santiago; e en § 5, presentarei

unhas conclusións.

1. Os datos

Os datos que manexarei neste estudo só poden ter validez para un traballo

exploratorio. Con todo, parécenme datos suficientes para obter unha idea xeral sobre o

comportamento no galego de Santiago dos dous trazos que quero tratar (ou, cando menos,

para poder levantar hipóteses de traballo sobre esta cuestión).

Para obter as táboas de datos analicei as transcricións de textos obtidos de vinte e

dous santiagueses. Tódolos informantes teñen o galego como lingua materna (teño

gravacións de informantes co castelán como lingua materna, pero foron descartadas neste

estudo) ou, cando menos, aprenderon na infancia o galego ó mesmo tempo có castelán; en

todo caso, todos confesan falar galego dentro da casa e con moitos amigos. Entre os

informantes figuran universitarios, estudantes de ensino medio, persoas con estudos

básicos e medios e informantes sen estudos; habitantes da cidade, da zona periurbana e do
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medio rural; traballadores, amas de casa, funcionarios, traballadores do sector servizos,

labradores e obreiros; é, polo tanto, unha mostra pequena pero variada.

Para elaborar as táboas contei tódalas ocorrencias dos segmentos //, /x/ e //. Con

todo, cómpre indicar que deixei fóra do cómputo tódalas ocorrencias de -ng-, existise unha

fronteira morfolóxica entre estes segmentos (e.g. enganchar) ou non (e.g. mango), pois

constitúen un caso de investigación á parte1. Máis aínda, neste traballo tamén ignoro as

variacións na realización da gheada ou do fonema /x/ dos castelanismos2, a pesar de que os

distintos alófonos posúen relevancia sociolingüística no galego de Santiago de Compostela

(e no galego en xeral). Do mesmo xeito, baixo // agrupei os segmentos [], [] e [s],

alófonos en variación de // en virtude doutro fenómeno coñecido como despalatalización

de //, pois estoutro proceso non é obxecto de estudo deste traballo.

Pola súa parte, os índices de uso ofrécense simplemente en % sobre o total das

ocorrencias dos segmentos, sen maior aparello estatístico; como se verá máis adiante (§ 4.1

e 4.2), isto obriga a mirar todos estes datos con máis prudencia da que é habitual en

traballos estatísticos, pois non existen procedementos de corrección estatística.

2. As ferramentas de análise

Neste estudo empregarei tres ferramentas para describir a situación da gheada e dos

castelanismos con /x/ en Santiago de Compostela: a noción de clase fonoléxica, concepto

tomado da sociolingüística variacionista; as nocións de diferenzas de inventario, de

distribución e de incidencia, útiles creados pola dialectoloxía estrutural; e a noción de

variedade lingüística.

2.1. Clases fonoléxicas

A maior parte das teorías fonémicas parten de dous principios:

a) A unha determinada palabra morfosintáctica (i.e., a asociación dun concepto, sexa

COSER, unha etiqueta sintáctica, sexa Verbo, determinada por un conxunto de propiedades

morfosintácticas, sexan [P1 Sing Ind Pres]) correspóndelle unha, e só unha, determinada

                                                                                                                                                         
me axudaron a pulir este traballo.

1 É sabido que no grupo -ng- a gheada compórtase dun modo peculiar: cando o grupo é interior ó morfema,
hai falas con gheada que manteñen segmento [], falas con gheada que presentan [k] (dominco) e falas que
estenden tamén a gheada a este contexto (véxase Fernández Rei 1990: 54); cando existe unha fronteira
morfolóxica entre os segmentos, é común a aparición da gheada. Nas falas santiaguesas con gheada, cando
-ng- aparecen no interior do morfema, parece que [] é o alófono máis propio das falas rurais, mentres que
[x] aparece nas falas máis urbanas.

2 Segundo se mostra nas descricións habituais, tanto as realizacións da gheada coma as do /x/ dos
castelanismos varía considerablemente entre segmentos fricativos velares, uvulares, faringais, voceados e
non-voceados, e segmentos glotais non-voceados ou murmurados.



forma de palabra (i.e., unha secuencia de fonemas que constitúen o seu significante, no

noso caso /koso/).

b) Unha unidade fonémica calquera relaciónase cun conxunto de alófonos concretos

que aparecen en determinados contextos descritos en termos fónicos.

Deixando de lado os casos de sinonimia, sincretismo, homonima ou polisemia, pode

darse o caso de que estes principios sexan violados por mor da variación e o cambio

lingüísticos. Así, nos enunciados de moitos falantes que están a abandonar o seseo vemos

que palabras morfosintácticas coma [COSER [V Inf]] sempre presentan /s/ na súa forma de

palabra, /koser/, pero que palabras morfosintácticas coma [COCER [V Inf]] poden alternar

/s/ e // na posición intervocálica da súa forma de palabra, /kose/ ou /koe/. En virtude

deste modo de comportarse, Milroy (1987: 131-134) considera que as palabras coma cocer

pertencen a unha clase fonoléxica distinta da que constitúen palabras coma coser. A

existencia destas distintas clases dedúcese do diferente comportamento que estes grupos de

palabras presentan: palabras coma cocer poden alternar /s/ e // nunha posición; palabras

coma coser só presentan /s/ nesa mesma posición. Polo tanto, unha clase fonoléxica é un

conxunto de palabras caracterizadas de modo que un determinado fonema das súas formas

de palabra manifesta un tipo de variación específico dese conxunto de palabras.

2.2. Diferenzas de inventario, distribución e incidencia

Segundo Chambers e Trudgill (1998: 36-37), dúas falas manteñen diferenzas de

inventario cando o sistema fonolóxico dunha presenta segmentos distintos dos que existen

no sistema da outra: os sistemas sen seseo do galego presentan un segmento // de que

carecen os sistemas seseantes.

Dúas falas manteñen diferenzas de distribución cando teñen un mesmo inventario de

segmentos, pero empregan segmentos distintos en contextos comúns (unha mesma

posición dentro da sílaba, por exemplo): as falas de seseo posnuclear contan cun segmento

// no seu inventario, pero fronte ás variedades non seseantes, este segmento nunca aparece

en superficie na posición de coda silábica.

Finalmente, dúas falas manteñen diferenzas de incidencia cando, compartindo o

mesmo inventario de segmentos, nos cognatos presentan segmentos distintos nunha mesma

posición: tódalas falas galegas presentan os sete fonemas vocálicos, pero en palabras coma



dente, xente ou tempo uns dialectos presentan /e/ como vogal tónica mentres que outros

presentan //3.

2.2. As variedades lingüísticas4

Pola súa parte, as variedades lingüísticas son entidades abstractas creadas polos

lingüistas de acordo cunha determinada teoría lingüística e por diversas razóns: por

exemplo, como ferramenta metodolóxica serven para obter un obxecto de estudo uniforme

(deste modo é como Coseriu creou unha noción tan popular na lingüística ibérica coma a

de lingua funcional); como resultado dunha análise, xorden cando se comproba que algúns

elementos lingüísticos están estreitamente relacionados con elementos extralingüísticos (é

o modo de establecer estilos ou varidades sinfásicas, sociolectos ou variedades diastráticas

ou dialectos ou variedades sintópicas).

Cómpre insistir na falta de homoxeneidade dos enunciados agrupados dentro dunha

variedade, pois esta característica é o factor que torna as variedades lingüísticas en

entidades abstractas. A abstracción prodúcese por varias vías, aínda que agora vou destacar

dúas. En primeiro lugar, para establecer as variedades só se toman en conta os elementos

comúns dos enunciados, nunca os diverxentes; a abstracción provén aquí de ignorar o que

é diferente entre as falas consideradas. En segundo lugar, os trazos tomados en

consideración poden aparecer nun enunciado en variación con outros trazos que se adoitan

adscribir a outras variedades ou que carecen de valor marcador; a abstracción provén aquí

de non considerar este tipo de variación interior ó enunciado.

Polo tanto, as variedades son artefactos clasificatorios abstractos que agrupan

enunciados heteroxéneos, quer desde unha perspectiva interlingüística, quer desde unha

perspectiva intralingüística (Dubert 2004a e 2004b).

3. A gheada e os castelanismos con /x/

Desde un punto de vista diacrónico, a aparición da gheada produce un cambio nos

inventarios fonémicos dunha serie de dialectos, que perden // e gañan /x/, e dá orixe a

dúas variedades xeográficas de galego que ocupan áreas ben definidas do noso territorio

lingüístico (véxase Fernández Rei 1990). Desde un punto de vista sociolingüístico, cómpre

sinalar que a gheada carece de prestixio aberto, constitúe un estereotipo no senso

laboviano, pois é un obxecto de conversa e opinión entre a xente común, e aparenta

                                                  
3 En toda esta exposición, o termo segmento refírese a fonemas e a alófonos, pois pode haber diferenzas de

inventario, distribución ou incidencia tanto no nivel fonémico coma no alofónico.
4 En Dubert (2002) e (2004a) expoño máis demoradamente a miña concepción teórica das variedades

lingüísticas.



comezar a retroceder nalgúns dialectos baixo a presión do castelán e do galego estándar.

Con certeza, o feito de que a gheada sexa un estereotipo, un elemento de conversa entre os

falantes espontáneos, explica por qué se tornou tamén nun dos fenómenos máis populares

da lingüística galega.

Álvarez, Monteagudo e Regueira (1986: 27) refírense á gheada en termos

diacrónicos: “en gran parte do noso territorio lingüístico o sistema fonolóxico non presenta

/g/, xa que evolucionou a /h/, fonema aspirado, normalmente farínxeo xordo. Este

fenómeno, coñecido co nome de ‘gheada’, foi recollido no galego estándar”. Pola súa

parte, Fernández Rei (1990: 54-55) define a gheada como “a pronuncia do g como unha

aspirada, xeralmente farínxea, que se rexistra en calquera posición”; máis adiante: “é o

nome co que se designa a realización fricativa faringal do g, en formas coma amigho ou

ghato” (ibidem, p. 163); esta definición é problemática, pois non nos di que cousa é g, ¿un

fonema ou unha letra? (e, se fonema, ¿que trazos o definen?). Álvarez e Xove (2002: 39)

sinalan que a gheada “consiste en que en lugar do fonema oclusivo velar sonoro /g/ existe

un fonema fricativo ou aproximante [...] que a efectos prácticos resumiremos baixo o signo

//”. Destas tres aproximacións, considero máis adecuada a terceira, pois unha definición

sincrónica da gheada só pode obterse cunha visión dialectolóxica que dea conta dos feitos

tal e como hoxe se presentan nos diferentes dialectos, unha visión conseguida desde unha

perspectiva externa ós sistemas lingüísticos en que aparece e por medio da comparación

entre dialectos.

Como se sabe, no territorio lingüístico galego existe unha serie A de falas que contan

cun fonema // no seu inventario fonémico; noutras partes, existe unha serie B de falas que

presentan /x/ na mesma distribución e nas mesmas palabras cognatas en que aparece // nas

falas A, conforme se representa en (1):

(1) Falas A: GATO: [at], [ at], [u at], [z ats]
Falas B: GATO: [xat], [ xat], [u xat], [s xats]
Desde modo, existe unha correspondencia histórica e funcional entre o // das falas

A e o /x/ das falas B. Polo tanto, a gheada, desde un punto de vista dialectolóxico

sincrónico, consiste na presenza nas falas B dun segmento /x/ que está en correspondencia

con outro // que aparece nas falas A.

En todo caso, a situación presentada en (1) é incompleta, pois non sinala tódolos

contextos en que /x/ aparece tanto nas falas A coma nas falas B. Tanto nunhas coma

noutras, existen palabras cun segmento /x/ que non ten nada que ver coa gheada, nin desde



un punto de vista histórico (pois este /x/ non provén de ningún cambio dun // previo) nin

desde un punto de vista sincrónico (pois este /x/ non establece relacións de

correspondencia co // de palabras cognatas doutras falas). Estas palabras son os

castelanismos con /x/, fonte de entrada de /x/ nos inventarios fonolóxicos do galego

popular. A diferenza do /x/ da gheada, este /x/ pode aparecer nas mesmas palabras nas

falas A e B.

Na lingüística galega existe certa prevención a aceptar que este segmento forme parte

do inventario fonémico das falas galegas sen gheada, pero esta prevención é consecuencia

dun prexuízo purista. Se prescindimos deste prexuízo, veremos claramente que na práctica

totalidade das falas galegas existe un inventario fonémico no que figura un fonema /x/,

pois na práctica totalidade das falas existen palabras castelás coma concejal, lógico ou

ejemplo. As falas galegas poden distinguirse entre elas, dun lado, comprobando se contan

no seu inventario cun fonema // e, no outro, buscando as posibles diferenzas de incidencia

léxica do fonema /x/: nas falas con gheada, /x/ aparece en palabras coma gato e en

castelanismos coma ejemplo; nas falas sen gheada só aparece en palabras coma ejemplo

(mentres que en palabras coma gato aparece //).

Ora ben, nas falas con gheada esta clasificación de palabras con /x/ en dúas

categorías, as palabras con gheada e os castelanismos, é consecuencia dunha operación de

lingüística diacrónica que acomete o lingüista e non algo que teña que suceder de xeito

natural no saber lingüístico dos falantes espontáneos. En primeiro lugar, cando se lle

atribúe a un trazo lingüístico a etiqueta castelanismo, estase facendo unha caracterización

histórica do trazo; en segundo lugar, esta operación é resultado dun labor de investigación

lingüística: sinalar interferencias é explicar, con ferramentas da lingüística histórica, a

historia duns ítems. É posible, mesmo seguro, que a maioría dos galegos que empregan

[kne] no canto de [ke] ‘coello’ ou [klexj] no canto de [klej] ‘colexio’ non

saiban que están a empregar unha forma interferida (como é posible que nin sequera se

preocupen minimamente disto). Só cando poden cotexar as súas formas coas doutros

dialectos ou do estándar é posible que se pregunten pola orixe da diverxencia. Pero é

indubitable que conexo ou colegio forman parte da súa competencia lingüística, ó lado de

can ou de casa: estas formas non son, nin desde a perspectiva do falante, nin desde a

perspectiva do lingüista que se centra no estudo deste estado de lingua, nin desde a



perspectiva da lingua como ente social externo ó individuo, unha incrustación externa á

estrutura da lingua5.

4. Variación, cambio e clases fonoléxicas en Santiago de Compostela

Defendín ata agora que no inventario fonémico de tódolos dialectos galegos existe un

fonema /x/ que nuns dialectos aparece só nos castelanismos con /x/ e noutros dialectos

aparece nos castelanismos con /x/ e nas palabras con gheada. Defendín tamén que //

figura nos inventarios fonémicos das falas sen gheada. E aínda que esta información é

válida para unha gran parte das falas galegas, segue a ofrecer unha pintura incompleta: por

un lado, a gheada está en recesión, de modo que nas falas B se reintroduce //; doutro, os

castelanismos con /x/ comezan en certos lectos a ser readaptados por medio da substitución

de /x/ por //.

4.1. Variación e cambio na gheada

A gheada compite hoxe en Santiago de Compostela coa innovación que supón a

reintrodución de //. A recesión da gheada maniféstase a través de fenómenos de variación

nos que /x/ alterna con // en determinadas palabras. As falas máis avanzadas no proceso

de eliminación da gheada son as propias do núcleo ou do modo de vida urbanos. Na táboa

1 ofrezo os índices xerais obtidos dos informantes entrevistados. Os informantes con

índices máis baixos de uso da gheada son falantes urbanos ou xente nova que ten vida na

cidade, pois nela estudaron ou traballan. Os informantes con índices de uso da gheada

superiores ós da media son todos xentes da zona periurbana ou rural, que traballaron de

obreiros ou de labradores (é interesante o contraste entre Conxo-A e Conxo-B, dúas amigas

de arredor de 60 anos que habitan a zona periurbana: Conxo-A é filla de labradores e

Conxo-B, que estudou na cidade, é filla de comerciantes acomodados). En definitiva, o

peso do modo de vida urbano provoca menores índices de uso da gheada e, ó contrario, o

peso do modo de vida rural aumenta o índice de uso.
Punto IUG nº lexemas nº total ocorr. nº ocorr. con gheada nº ocorr. sen gheada
S-Lourenzo 0,57 44 175 1 174
Sar 0,66 80 299 2 297
Algalia 3,33 54 150 5 145
Patio-Madres 4,5 81 289 13 276
Sabugeira-A 4,62 64 346 16 330
Meixonfrío-B 5,08 87 295 15 280
Conxo-B 7,14 19 50 4 46
Correxíns 7,62 54 328 25 303
Figueiras 11,4 69 228 26 202

                                                  
5 Cómpre indicar que falo en termos xerais. É posible que haxa algúns falantes si saiban que unha

determinada forma sexa un castelanismo e que a empreguen conscientemente para darlle á súa fala un
aspecto máis adecuado.



Santiago-Cent 12,94 59 201 26 175
Sabugueira-B 13,89 21 36 5 31
Camp-S-Xosé 23,2 49 125 29 96
Meixonfrío-A 30,30 92 363 110 253
Romaño 65,39 99 260 170 90
Castiñeiriño 79,41 21 34 27 7
Sionlla 85,66 74 258 221 37
Conxo-A 89,63 55 135 121 14
Barciela 90,43 36 115 104 11
Pardaces 91,84 41 98 90 8
Fecha-B 94,12 12 17 16 1
Meixonfrío-C 94,59 38 74 70 4
Fecha-A 99,03 32 103 102 1
TOTAL 31.11 1181 3979 1198 2781

Táboa 1. Índice de corrección de /x/ a //. IUG: índice de uso da gheada
Estes datos reflicten unha variedade lingüística formal obtida nunha entrevista; fóra

deste contexto, nas conversas espontáneas cun estilo coloquial ou íntimo, os índices de uso

da gheada sen dúbida aumentarían. Desafortunadamente, non teño datos destes estilos,

pero o importante é o feito de que a gheada case desapareza das variedades formais do

galego urbano, mentres que segue a aparecer nas variedades formais do galego rural: tanto

S-Lourenzo coma Fecha-A son mulleres, persoas maiores (arredor de 80 anos) e saben que

están a ser gravadas e para qué; no entanto, o seu estilo formal mostra índices radicalmente

distintos. Estes índices diversos resultan ben de diferentes habelencias ben de diferentes

intereses: Fecha-A, que é unha labradora, non soubo ou non quixo evitar a gheada, mentres

que S-Lourenzo, unha ama de casa casada cun barbeiro, non a emprega nesta entrevista. É

moi posible que na fala de Fecha-A sexa un indicador (algo que a identifica como unha

persoa maior cun modo de vida rural), mentres que na fala de S-Lourenzo constitúa un

marcador e que teña para a informante valor estilístico (polo que quizais a considere

apropiada para certos contextos comunicativos)6. De feito, Meixonfrío-B parecía usar ás

veces a gheada con valor estilístico: “collías algunha cousa, pero claro, aquelo non eran

apuntes nin farrapos de ghaita” ou “mira que eu non son nada amigha de chamar a

atención, porque me dá moitísima verghonza, pero dixen eu, como estea alí vaime oír”.

Con todo, esta táboa, debe ser contemplada con prevención: por exemplo, debido a

que teñen extensións diferentes, o texto de Fecha-B só contén 17 ocorrencias de lexemas

susceptibles de ser afectados pola gheada, mentres que Sabugueira-A presenta 330, o que

indica que a comparación absoluta entre estas dúas informantes non é completamente

fiable; do mesmo xeito, dos 330 ítems de Sabugueira-A, 47 son ocorrencias do substantivo

gallego, ou sexa, as ocorrencias de gallego, todas sen gheada, son o 14,24 % do total de

                                                  
6 Un indicador é “a linguistic variable which correlates with personal characteristics like age, sex or social

class but is independent of degree of formality” (Trask 2000, s.v. indicator); un marcador é “a linguistic
variable which correlates both with degree of formality and with social factors like sex or social class”
(Trask 2000, s.v. marker).



ocorrencias susceptibles de presentar gheada. Podería engadir máis pexas que me obrigan a

mirar estes datos con prevención, pero esta última que acabo de sinalar lévame á cuestión

que encontro máis interesante. Na maior parte dos enunciados, entre as palabras

susceptibles de pronunciarse con gheada, encóntrase unha maioría de palabras que se

pronuncian con gheada e outras que se pronuncian sen gheada, pero non abundan as

palabras que se pronuncian con ou sen gheada. Por exemplo, na táboa de Romaño

encóntranse 49 lexemas con 2 ocorrencias ou máis (o texto deste informante contén 99

lexemas con 260 ocorrencias); destes 49 lexemas, só 11 (o 22,45 %) conteñen lexemas con

ocorrencias que alternan presenza e ausencia de gheada; dos 38 (o 77,55 %) lexemas

restantes, 23 só presentan gheada (agarrar con 4 ocorrencias, algo con 5, gastar con 4) e

15 nunca a presentan (Lugo con 4 ocorrencias). Unha investigación interesante levaríanos a

comprobar se a variación asociada á recesión da gheada se estende palabra a palabra (e,

polo tanto, a tentar saber que palabras se ven afectadas antes e cales despois; a coñecida

difusión léxica). Polo de agora só podo preguntarme se este é o padrón que se observa nos

datos, se existe tal padrón, se o padrón é resultado da exigüidade dos datos.

4.2. Variación e cambio nos castelanismos con /x/

Por outra parte, ó longo do tempo o galego popular tomou palabras castelás que

contiñan o fonema /x/ e adaptounas ben substituíndo /x/ por /h/ ben incluíunas mantendo

/x/ (/lxiko/ ou /lhiko/ ‘lóxico’). Estes castelanismos enriqueceron o inventario fonémico

das falas galegas: nas falas con gheada, incrementaron a incidencia do /x/, que xa existía na

gheada; nas falas sen gheada, introduciron un novo /x/ no inventario fonémico coa

aparición de novo léxico. No entanto, como consecuencia da extensión do coñecemento do

estándar hoxe comezan a ser coñecidas e empregadas as propostas dos planificadores

lingüísticos7. Esta extensión do estándar promove unha readaptación dos castelanismos con

/x/, de modo que o segmento /x/ é substituído por //. Vexamos estes dous enunciados de

Patio-Madres:

• “ti aora estás, coño, en Japón... ou Xapón, podes chamarlle”;
• “pero tampouco digo xenerales, eh, porque entón meteríame no ejer... no

exército, xa”

Nos dous casos dáse unha reformulación na que se readapta con // unha forma

castelanizante con /x/ (Japón e ejército, formas normais no galego popular; cf. Romaño

                                                  
7 Os enunciados dalgúns informantes conteñen probas da extensión destes usos: Patio-Madres emprega

xornal no canto de periódico ou xoves por jueves.



usa 2 veces ejército). Estas son correccións creadas a partir de formas castelás e fúndanse

nunha condición tal que:

(2) se castelán /x/, logo galego //

Só mediante (2) podemos explicar formas coma semexante, que recollo nos textos de

Sabugueira-A, parella ó castelanismo sen readaptar semejante dos textos de Sionlla8. Máis

aínda, a pronuncia da letra <x> de palabras coma exército, exemplo ou fixar con // no

galego estándar é, con certeza, unha proba máis da aplicación de (2). O <x> destas palabras

pronúnciase en portugués con segmentos alveolares voceados, coma [ze pl] ‘exemplo’,

ou cun grupo culto [ks], coma [fiksa] ‘fixar’, pero non con segmentos postalveolares,

coma o caso de [bu] ‘buxo’); tanto [z] coma [ks] son indicio de cultismo (Williams

1938: 96). En canto ó galego, é imposible saber cómo se pronunciarían hoxe estas palabras

en galego moderno se nunca estivese o castelán por medio. Hoxe só contamos cos

castelanismos, as formas readaptadas e as propostas estandarizadoras.
punto IFA nº lexemas nº total ocorr. nº ocorr. adaptadas nº ocorr. non_adaptadas
S-Lourenzo 0 4 18 0 18
Correxíns 0 18 27 0 27
Figueiras 0 11 17 0 17
Sabugueira-B 0 6 8 0 8
Camp-S-Xosé 0 7 7 0 7
Romaño 0 27 57 0 57
Castiñeiriño 0 4 8 0 8
Sionlla 0 13 24 0 24
Conxo-A 0 9 16 0 16
Barciela 0 3 4 0 4
Pardaces 0 9 10 0 10
Fecha-B 0 4 5 0 5
Meixonfrío-C 0 4 4 0 4
Fecha-A 0 2 6 0 6
Sabugueira-A 1,12 25 89 1 88
Conxo-B 7,14 7 14 1 13
Santiago-Cent 9,09 23 55 5 50
Algalia 25 12 16 4 12
Patio-Madres 26,32 18 38 10 28
Meixonfrío-B 31,51 23 73 23 50
Meixonfrío-A 54,35 44 138 75 63
Sar 75,32 27 77 58 19
TOTAIS 24,89 300 711 177 534

Táboa 2. Índice de corrección de /x/ castelán a // galego. IFA: índice de formas adaptadas
Esta táboa 2 presenta os mesmos problemas cá táboa 1: compárense os datos de

Barciela (3 lexemas con 4 ocorrencias, i.e., 1 lexema ten 2 ocorrencias e os outros 3 teñen

1 soa) cos datos de Meixonfrío-A (con 27 lexemas e 77 ocorrencias; destas 77 ocorrencias,

30 corresponden ó castelanismo joder, interxección que “se usa para indicar extrañeza,

sorpresa, admiración o disgusto”, Alamazara Acedo et alii 1996 s.v. joder). En todo caso,

                                                  
8 Existen de vello en galego formas coma parexa, baraxa, antoxo, oxal ou partixa, que presentan o mesmo

modo de adaptación de castelanismos.



os falantes que presentan formas readaptadas son outra vez falantes urbanos ou de cultura

urbanizante. Se, por outra banda, nos viramos cara ás palabras, vemos tamén algo

semellante ó que acontecía coa gheada: unhas varían e outras non. Sar emprega 3 veces

genio e 3 xenio, 1 genialidá e 1 xenialidá, pero 4 veces imaxen e 0 imagen, 4 imaxinar e 0

imaginar, 5 personaxe e 0 personaje. Parecen máis numerosos os casos en que se decanta

por unha opción ca aqueles en que presenta variación. Meixonfrío-B presenta 25 veces

ejemplo e 1 exemplo, pero 6 filoloxía e 0 filología e 6 xeografía e 0 de geografía; tamén 1

lujo e 2 luxazo. Meixonfrío-A presenta 19 veces exemplo ou 3 neurociruxía (non a forma

estándar neurocirurxía), pero 5 ojalá. Con certeza, algunhas destas escollas dependen do

estilo: dentro deste sociolecto, nunha fala coloquial ou íntima con certeza aumentaría a

presenza de formas con /x/.

4.3. As variedades lingüísticas

Se cruzamos os datos das dúas táboas, comprobamos como falas coma Sionlla,

Conxo-A, Barciela, Pardaces, Fecha-B, Meixonfrío-C e Fecha-A, presentan gheada (todas

cun índice superior a 79,41%), pero presentan /x/ nos castelanismos (0% de formas

readaptadas); falas coma S-Lourenzo, Correxíns, Figueiras, Sabugueira-B, Camp-S-Xosé

carecen de gheada (presentan un índice inferior a 25%), pero presentan /x/ nos

castelanismos (0% de formas readaptadas); falas coma Sar, Meixonfrío-B, Algalia, Patio-

Madres carecen tamén de gheada (índices inferiores a 6%), pero presentan castelanismos

readaptados (entre 25% e 75%). Os datos da fala de Meixonfrío-A (unha funcionaria da

universidade con estudos superiores e de ideoloxía nacionalista) resultan estraños: un

30,30% de gheada e un 54,35% de castelanismos readaptados. Se exceptuamos esta última

fala, que representa a presenza dun padrón popularista dentro da lingua culta9, podemos

establecer unha implicación: canto maior sexa o índice de castelanismos readaptados

nunha fala, menor será o índice de uso da gheada. As falas do tipo Sionlla poden

clasificarse como variedade 1 ou galego popular rural: nesta variedade, a máis

conservadora, mantense o padrón tradicional: gheada e castelanismos con /x/ sen readaptar.

As falas tipo S-Lourenzo poden clasificarse como variedade 2 ou galego popular urbano:

                                                  
9 “A carón desta tendencia tradicional a evita-la gheada sobre todo na transición da ruralidade á urbanidade

nótase, nalgúns falantes, unha tendencia urbana contraria co intento de introducir este elemento rural no
mundo urbano, o que implica ó mesmo tempo un distanciamento fronte ó castelán” (Kabatek 1996: 156).
Nos crioulos existe unha tendencia similar, denominada recrioulización, un “phenomenon in which
speakers refocus their norms away from the local prestige speech and towards a creole to which they have
access. For example, many young black people of West Indian origin in London choose deliberately to
adjust their speech strongly towards the maximally basilectal forms of the Jamaican Creole spoken by their
parents; the resulting London Jamaican is by no means identical to Jamaican Creole, but involves the
conscious selection of those forms which are maximally distant from standard Englis” (Trask 2000, s.v.
recreolization).



nesta variedade, non hai gheada nin se readaptan os castelanismos con /x/. As falas tipo Sar

poden clasificarse como variedade 3 ou galego elaborado: nesta variedade, non hai gheada

e readáptanse os castelanismos con /x/. (Para estas denominacións das variedades véxase

Dubert (2005) e Dubert (2004b)). Existe quizais a variedade 4, que podería chamarse

galego elaborado popularista e que inclúe castelanismos con /x/ readaptados e gheada.

En todo caso, estas variedades son prototipos ideais, pois as falas que recobren non

son homoxéneas: por exemplo, na variedade 2 encontramos S-Lourenzo, cun índice 0,57%

de gheada, ó lado de Camp-S-Xosé, que chega ó 23,2%; na variedade 3, Algalia ofrece un

índice 25% de castelanismos readaptados, mentres que Sar acada o 75,32%; Romaño

mostra un 65,% de gheada e un 0% de castelanismos readaptados, ¿permitiríanos isto

incluíla na variedade 1, a pesar do seu índice de gheada?; Santiago-Cent presenta un

12,94% de gheada, polo tanto, un índice máis alto ca Figueiras ou Sabugueira-B (falas que

introducín no grupo de galego popular urbano), pero un 9,09% de castelanismos

readaptados, un índice tamén máis elevado có de Figueiras e Sabugueira (que tiñan 0 %),

¿podemos incluíla en variedade 3, a pesar do índice de gheada?, ¿debería incluíla na

variedade 4? Non vou contestar estas cuestións porque faría falta un estudo máis profundo:

polo de agora chega con sinalar que todo depende de onde poñamos os índices límite, o

que comporta sempre un certo grao de arbitrariedade; e que as unidades deslindadas ó

recortar arbitrariamente un contínuum non son entidades do mundo, senón ferramentas que

pretenden axudar a describir o mundo.

4.4. As clases fonoléxicas

Se nos centramos nas palabras e nos segmentos que estas inclúen, podemos describir

os padróns de cambio a través das diferentes clases fonoléxicas, que é unha operación

fundamentada en criterios sincrónicos, tales coma o resultado de comparar o

comportamento dos segmentos que forman parte das palabras cognatas das diferentes falas.

Tras analizar os datos do galego de Santiago de Compostela comprobamos que o

antigo fondo de palabras con /x/ (conformado por castelanismos con /x/ e palabras con

gheada) se reorganiza seguindo as seguintes pautas fonoléxicas:

• nun conxunto 1 de palabras, múdase ou estase a mudar /x/ por //, por mor da
influencia do castelán;

• nun conxunto 2 de palabras, múdase ou estase a mudar /x/ por //, baixo o peso do
estándar galego;

• nun conxunto 3 de palabras, mantense o fonema /x/ en préstamos comúns ó
español e ó galego (hippy), ou en castelanismos que nunca se adaptan (pijo).

Estes tres conxuntos de palabras acaban conformando diferentes clases fonoléxicas

que se vencellan de diferentes maneiras cos tres grandes grupos de variedades 1, 2 e 3 que



presentei arriba. No cadro 1 represento esas relacións (cómpre insistir en que estes

agrupamentos de falas non conforman realidades compactas de comportamento

homoxéneo, senón que pretenden representar tendencias).

variedade 1 [xat] ‘gato’, [xempl] ‘exemplo’, [xipi] ‘hippy’
variedade 2 clase α: [xat] > [at] clase β: [xempl] e [xipi]
variedade 3 clase α: [xat] > [at] clase β: [xempl] > [empl] clase γ: [xipi]

Cadro 1
A variedade 1 mantén unha soa clase de palabras con /x/ que inclúe castelanismos e

palabras con gheada. Na variedade 2, a antiga clase unitaria tende a descomporse ou xa se

descompuxo en dúas clases, a clase α e a clase β: unha parte das palabras con /x/, a clase

α, que coincide máis ou menos coas formas con gheada, está a cambiar ou xa cambiou /x/

por //; outra parte das palabras, a clase β, constituída polo grupo de castelanismos con /x/,

queda inmutable; convén, con todo, indicar que algunhas palabras con gheada poden

quedar inalteradas, pois non existe unha forma de referencia que as oriente: S-Lourenzo

produciu unha forma [xinat ] ‘guedella’, con gheada, pois non existe unha palabra similar

no castelán ou no estándar que motive o cambio e que a faga abandonar o /x/; do mesmo

xeito, no meu dialecto emprégase a palabra [maxs ] ‘tripas do peixe, esp. da sardiña’ que

ninguén pronuncia sen gheada, nin sequera cando se fala en castelán, e noutros dialectos

acontece o mesmo con palabras coma [xit ] ‘guicho’, [s tu] ‘estruga’, [s tua]

‘estrugar’ ou [xlpi] ‘galopín’. Na variedade 3, existe unha clase fonoléxica que cambia

ou xa cambiou /x/ por //, a palabras da clase α que perden a gheada, outra clase β que

cambia ou varía /x/ e // nos castelanismos con /x/ e outra terceira clase fonoléxica γ en que

non se produce ningún cambio; esta clase inclúe palabras inglesas coma [xipi] ‘hippy’

adoptadas a través do español, castelanismos coma [pix] ‘pijo’ que nunca se readaptan e,

quizais, palabras con gheada que non mudan polas razóns xa comentadas.

5. Conclusións

Neste traballo pretendín describir a situación en que se encontra a gheada e os

castelanismos con /x/ no galego de Santiago de Compostela. Con respecto a estes

fenómenos existen hoxe dúas tendencias nesta fala: a tendencia ó abandono da gheada, que

reintroduce o segmento // nas palabras con gheada por medio do cambio /x/ > // na

forma de palabra; e a tendencia á readaptación dos castelanismos con /x/, que se produce

por medio dun cambio /x/ > //. Este comportamento diverxente dun primitivo grupo de



palabras que contiñan un fonema /x/ descríbese adecuadamente botando man da noción de

clase fonoléxica: ó analizar as falas recollidas, detéctanse diferentes procesos de variación

e cambio que dan lugar a diferentes clases fonoléxicas, pois vese que o mesmo segmento

fonolóxico se comporta de modo diverso segundo a palabra en que apareza.

Unha vez comprobada a existencia de diferentes clases fonoléxicas é posible percibir

que algunhas falas son agrupables en función das clases fonoléxicas que comparten, o que

permite crear diversas variedades lingüísticas, i.e., conxuntos de falas caracterizadas por

posuíren determinados trazos lingüísticos, neste caso, unhas determinadas clases

fonoléxicas; isto lévame a xebrar tres variedades no galego de Santiago: o galego popular

rural, o galego popular urbano e o galego elaborado. Nótese que estas variedades

caracterízanse porque as falas sobre as que se abstraen mostran os mesmos padróns de

variación e cambio, non só os mesmos trazos invariables (pois tamén cómpre sinalar que

estas clases fonoléxicas non constitúen os únicos trazos que caracterizan as variedades,

senón que estes trazos están máis ou menos vencellados a outros conxuntos de trazos

doutros niveis de análise que parecen correlacionar do mesmo xeito.)

O cambio /x/ > // non ten consecuencias cualitativas nos sistemas que o conteñen,

pois non crea ningún fonema novo; só ten implicacións cuantitativas: modifica a incidencia

das unidades /x/ e // implicadas, de modo que amplía o número de usos de // e diminúe o

número de usos de /x/. No entanto, co cambio /x/ > //, alén de implicacións cuantitativas,

posúe ten implicacións cualitativas, pois activa unha serie de trazos distintivos,

nomeadamente, os que definen // fronte ós outros fonemas, de modo que xorde unha nova

unidade fonémica e un novo conxunto de trazos distintivos. Con todo, ningún destes

cambios implica, necesariamente, a entrada de novas palabras: gato (que cambia de [xat]

a [at]) ou ejemplo (que cambia de [xempl] a [empl]) xa existían antes de que se

producira o cambio; o que comprobamos é un cambio na súa forma palabra.
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